
I. HLEDÁNÍ BOHA - 12. Kdy přišlo Boží království?

Když  v  15.  roce  vlády  římského  císaře  Tiberia  začal  v  Judské  pustině  hlásat  Jan,  syn 
Zachariášův, lidem: “čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes”, způsobilo to pozdvižení mezi 
Židy, kteří dle starozákonních proroctví očekávali příchod Mesiáše - Krista (pomazaného), Spasitele 
(záchrance), který je zachrání a bude panovat jako jejich král. Židé přicházeli k Janovi v zástupech, 
vyznávali své hříchy a Jan  je křtil ponořením pod vodu v řece Jordán. Jan Křtitel pokřtil i Ježíše, na 
kterého poté sestoupil Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a o němž hlas z nebe prohlásil: “Ty 
jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení”. Na podkladě těchto důkazů, Jan Křtitel veřejně 
označil  Ježíše za Božího Syna, beránka Božího, který snímá hřích světa. Následně Ježíš hlásal lidem 
“čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes”. Židé pak přicházeli k Ježíši. Ti, kteří činili pokání 
ze svých hříchů, byli pokřtěni Ježíšem, resp. jeho učedníky,  ponořením pod vodu. Když se ho pak 
farizejové ptali,  kdy přijde království Boží,  které si nesprávně vykládali jako království politické a 
osvobození od římské okupace, Ježíš jim odpověděl, že království Boží je uprostřed nich. Ježíš rovněž 
hlásal, že přišel vysvobodit lidi z otroctví hříchů. Když se dav Židů chtěl násilím zmocnit Ježíše a 
prohlásit  jej  za svého politického krále,  Ježíš to odmítl  a odešel od nich. Při jiné příležitosti  Ježíš 
prohlásil před lidmi a svými učedníky, že někteří z nich nezemřou do příchodu království Božího v 
moci. Když se římský prokurátor v Judsku, Pilát Pontský ptal Ježíše na obvinění židovských vůdců, že 
se prohlásil za krále Židů, Ježíš mu odpověděl, že Jeho království není z tohoto světa. 

Ježíš se snažil vyvést Židy z jejich omylu ohledně povahy krále a království, které očekávali. 
Většina z nich nepochopila, že království Boží je vláda Boha z nebe v srdcích lidí, kteří jej přijímají za 
svého krále a podřizuji se Jeho vůli. Prohlašoval, že náboženští vůdcové Židů, kteří se navenek jevili 
lidu jako spravedliví, ale uvnitř byli plni pokrytectví a nepravostí, kteří rušili Boží přikázání svými 
tradicemi,  kteří  přinášeli  desátky z máty,  kopru a kmínu, ale opomíjeli právo, milosrdenství  a víru 
(Matouš 23:23),  do království Božího nevstoupí. Výjimečně mezi nimi nalezl člověka, který pochopil, 
že nejdůležitější  je milovat Boha a bližního a takovému řekl, že není daleko od království Božího. 
Ježíšovy sympatie si získali pouze ti lidé, kteří si byli vědomi svých hříchů, vyznávali je Bohu, litovali 
jich  a  odvraceli  se  od  nich,  ať  to  byli  pohrdání  celníci  (vybírající  daně  pro  nenáviděné  římské 
okupanty),  nevěstky nebo jiní hříšníci.  Lidem obtíženým starostmi každodenního života hlásal, aby 
hledali  na  prvním  místě  Boží  království  (Boží  vládu  ve  svých  srdcích)  a  Jeho  spravedlnost 
(ospravedlnění z hříchů skrze Krista)  a vše ostatní,  co potřebují ke svému životu jim bude Bohem 
přidáno. Učil, že člověk se musí opět narodit z vody a Ducha, jinak nemůže vstoupit do království 
Božího. Varoval, že do Božího království vstoupí pouze ti, kdo konají vůli Jeho Otce, který je v nebi.
   

Boží Syn Ježíš Kristus byl jediný, kdo mohl říct lidem co mají udělat, aby mohli být spaseni, tj. 
zachráněni před Božím trestem za své hříchy a stali se součástí království Božího, protože přišel z nebe 
od Boha Otce a svou obětí na kříži za hříchy lidí se stal původcem jejich záchrany. Pravdivost všeho, 
co o sobě tvrdil, co učil a učinil, prokázal  svým vzkříšením z mrtvých. Poté vystoupil do nebe k Otci 
Bohu a odtud panuje jako Král v srdcích lidí, kteří jsou ochotni konat Boží vůli zjevenou slovem a 
mocí  Ducha Svatého skrze Ježíšových apoštolů.  Poprvé apoštolové vybavení  mocí  Ducha Svatého 
konat zázraky hlásali Duchem Svatým zjevené evangelium Ježíše Krista o spáse v den Letnic (cca v 
roce 30 po Kristu) zbožným Židům v Jeruzalémě (Skutky 2). Ten den přišlo království Boží mezi lidi 
na zem. Totiž všichni, kdo uvěřili, že Ježíš vstal z mrtvých, uposlechli Boží Slovo zjevené Duchem 
Svatým tím, že učinili pokání ze svých hříchů, vyznali Ježíše jako svého Pána a Krista, byli pokřtěni 
ponořením pod vodu na odpuštění svých hříchů, se opětovně narodili z vody a Ducha a stali se součástí 
království  Božího.  Apoštol  Pavel  napsal  křesťanům do Kolos  o Bohu Otci:  “On nás  vysvobodil  z 
pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme vykoupení, odpuštění hříchů.
” (Koloským 1:13-14 NS) 



Existují  pouze dvě  království,  Boží  a  Satanovo.  Přemýšlejte  o  tom,  ve  kterém království  se  
nacházíte. Pokud hledáte odpovědi na své otázky, jak se stát součástí království Božího, rád Vám s tím 
pomůžu. E-mail: hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        
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